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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016647-29.2012.815.0011.
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito Convocado.
Apelante : Banco Santander S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A). 
Apelados : Mariano Antonio da Silva;

   Marcos Cesar da Silva;
    Mariana Cristina da Silva Nascimento;

   Maria da Conceição da Silva e
   Maxwell Ícaro da Silva.

Advogado : Ariane Brandão Lucena (OAB/PB 14.267).   

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  REPARAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
INCONFORMISMO.  PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
ADESÃO  À  PROTEÇÃO  FINANCEIRA.
APLICAÇÃO  DAS  NORMAS
CONSUMERISTAS.  MORTE  DA SEGURADA.
NEGATIVA  DE  CUMPRIMENTO  DA
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE
DOENÇA  PREEXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE
PRÉVIOS EXAMES. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO  SERVIÇO.  DEVER  DE  CAUTELA  DA
EMPRESA  SEGURADORA.  RISCO
ASSUMIDO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
SINISTRO.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO
CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA.
CLÁUSULA  LIMITATIVA  DE  DIREITO.
INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  NO
CONTRATO. INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA
COM  CLAREZA  AO  CONSUMIDOR.
LEGÍTIMA  EXPECTATIVA  DA  SEGURADA.
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
TRANSPARÊNCIA  E  DA  BOA-FÉ.   DANOS
MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.  NEGATIVA
DE  COBERTURA  SECURITÁRIA.  MERO
INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.

Apelação Cível nº 0001583-36.2017.815.0000. 1



RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS  PARCELAS
PAGAS  APÓS  A  MORTE  DA  SEGURADA.
CABIMENTO.  MÁ-FÉ  DA  SEGURADORA.
ALEGAÇÃO  EM  CONTRARRAZÕES  DE
LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  REGULAR
EXERCÍCIO  DO  DIREITO  DE  RECORRER.
INDEFERIMENTO.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO.

-  Conforme  prevista  no  contrato,  a  seguradora  do
risco é  a  Santander  S/A,  razão  pela  qual  é  parte
legítima para figurar no polo passivo.

-  É  de  se  ressaltar  que  a  atividade  securitária  em
disceptação  é  tipicamente  consumerista,  atraindo  a
aplicação  do  Código  Protetivo  do  Consumidor  à
causa.

-  “Esta Corte Superior é firme no entendimento de
que,  sem  a  exigência  de  exames  prévios  e  não
provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da
cobertura  securitária  sob  a  alegação  de  doença
preexistente  à  contratação  do  seguro.” (STJ/AgRg
no  AREsp  429.292/GO,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015).

- Observa-se que houve falha na prestação do serviço
por  parte  da  empresa  seguradora,  que,  na  ânsia  de
angariar novos contratos, deixou de tomar as devidas
e  necessárias  cautelas,  a  exemplo  da  exigência  de
prévios  exames  clínicos  que  comprovassem  o  real
estado de  saúde do segurado,  assumindo,  assim,  os
riscos do contrato.

- De acordo com o art. 54, §4º, do Código de Defesa
do  Consumidor, “as  cláusulas  que  implicarem
limitação  de  direito  do  consumidor  deverão  ser
redigidas com destaque, permitindo sua imediata e
fácil  compreensão”.  Além disso, o consumidor tem
direito às informações claras, corretas e precisas, em
obediência ao princípio da transparência e a boa-fé. 

-  Considerando que  inexiste  comprovação de que a
segurada teve plena ciência da cláusula restritiva de
direito (prazo de carência), tampouco que recebeu as
cláusulas gerais do contrato, não pode a seguradora
exonerar-se da obrigação assumida, sobretudo porque
recebeu regularmente o respectivo prêmio.

-  O mero inadimplemento contratual não é hábil, por
si só, a ensejar reparação civil por dano moral. Para
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que  esta  seja  devida,  imprescindível  se  faz  a
comprovação  da  efetiva  violação  de  direitos  da
personalidade,  ou  seja,  deve  a  parte   demonstrar  a
ocorrência  de  uma  situação  que  a  inflija  uma  dor
profunda, chegando a atingir  o sentimento íntimo e
pessoal de dignidade do indivíduo, o que não ocorreu
no presente caso.

-  A restituição em dobro é  penalidade que somente
incide  quando  se  pressupõe  indevida  cobrança  por
comprovada má-fé, conduta desleal do credor, o que
reputo presente na hipótese em tela.

- A alegação genérica de enquadramento da conduta
processual do apelante nos dispositivos que tratam da
litigância de má-fé, pelo simples fato de ter recorrido
de algo que a parte contrária considera desprovido de
razão,  revela-se  manifestamente  improcedente,  uma
vez que se afigura tão somente a prática de um regu-
lar direito de recorrer.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso apelatório,
nos termos do voto do relator. 

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco Santander
S/A,  desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande (fls. 205/219) nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer c/c Reparação por Danos Morais proposta por Mariano Antonio da
Silva,  Marcos  Cesar da Silva,  Mariana  Cristina  da Silva  Nascimento,
Maria da Conceição da Silva e Maxwell Ícaro da Silva.

Na  peça  de  ingresso,  os  autores  relaram  que  a  Sra,  Josefa
Gregório  da  Silva  realizou  contrato  de  financiamento  para  aquisição  de
veículo automotor junto a instituição financeira/promovida,  no valor de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Em seguida, aduziram que, no
momento da celebração da avença, a demandada condicionou o parcelamento
à adesão de um contrato de seguro proteção financeira, no valor de R$ 647,15
(seiscentos e quarenta e sete reais e quinze centavos).

Alegaram que, em 05/04/2012, a Sra. Josefa Gregório da Silva
faleceu,  oportunidade  na  qual  os  herdeiros  procuraram  a  instituição
financeira/demandada  para  fins  de  recebimento  do  seguro,  sendo,
posteriormente, informados por meio de correspondência a impossibilidade de
atendimento da solicitação com o seguinte teor: “haja vista que o desemprego
ocorreu em 05/05/2012, portanto constatado dentro do período de carência
da apólice”.

Destacaram que o equívoco da negativa,  eis  que o causa do
requerimento  do  seguro  foi  o  falecimento  por  morte  natural,  e  não  o
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desemprego, como também inexiste no contrato o prazo de carência. Ainda
aduziram que vem efetuando o pagamento das parcelas da avença.

Ao  final,  pugnaram  pela  concessão  de  tutela  antecipada  no
sentido de suspender o pagamento das prestações, a abstenção de inclusão do
nome da contratante nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção na
posse do veículo. No mérito, requereram a declaração de quitação do contrato
desde o falecimento da contratante,  a devolução em dobro dos valores das
prestações pagos após a morte e a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais.

Pedido de tutela antecipada indeferido (fls. 47).

Devidamente  citada,  a  parte  demandada  apresentou  peça
contestatória (fls. 75/93), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a
impossibilidade  jurídica  do  pedido.  No  mérito,  defendeu  que  o  seguro
prematista aderido pela contratante garante a quitação da dívida, na hipótese
de morte, desde que o evento não aconteça dentro do prazo de carência. Ainda
destacou que a negativa de pagamento do prêmio foi efetivada, tendo em vista
que a promovente não atendeu as condições mínimas de período de carência,
ou  seja,  a  morte  ocorreu  dentro  de  30  (trinta)  dias  (abril  de  2012)  da
formalização do contrato (março de 2012).

Enfatizou que os promoventes não comprovaram o pagamento
em excesso das prestações, não tendo direito, portanto, à repetição de indébito.
Discorrer sobre a inversão do ônus da prova, o princípio da boa-fé contratual,
a inexistência de ato ilícito, a ausência de comprovação do dano e do nexo de
causalidade.  Finalmente,  a  título  argumentativo,  destacou que,  em caso  de
condenação em indenização por danos morais, o valor deve ser arbitrado com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os juros de mora
devem incidir desde a sentença.

Réplica impugnatória (fls. 134/141).

As partes foram intimadas para especificação de provas, tendo
o promovido requerido o julgamento antecipado da lide (fls. 145/147).

Juntada  de  agravo  de  instrumento  interposto  contra  o
indeferimento do pedido de tutela antecipada, no qual foi dado provimento ao
recurso  para  determinar  a  inversão  do  ônus  da  prova  e  a  suspensão  do
pagamento  das  prestações  vincendas  do  contrato  de  financiamento  (fls.
150/153). 

Audiência preliminar realizada, mas as partes não transigiram
(fls. 159).

A Promotora  de  Justiça  ofertou  manifestação  (fls.  163/165),
opinando  pela  intimação  da  parte  autora  para  correção  do  polo  ativo,
indicando o espólio de Josefa Gregório da Silva.

Petição, requerendo a correção do polo ativo (fls. 200).
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Decidindo a querela, a magistrada de primeiro grau rejeitou as
preliminares de ilegitimidade ativa e  carência de ação e, no mérito,  julgou
procedentes  os  pedidos  autorais  (fls.  205/219),  consignando  os  seguintes
termos na parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código
de Processo Civil, atento aos princípios e normas de
Direito aplicáveis à espécie e ao mais que dos autos
consta,  DEFIRO  NESTE MOMENTO,  dentro  da
sentença, A TUTELA ANTECIPADA requerida para
fins  de  manutenção  de  posse  do  veículo  E,  A
TUTELA INIBITÓRIA para  fins  de  a  promovida
abster-se de incluir o nome da contratante no SPC,
SERASA  e  CCF,  ou  em  qualquer  cadastro  de
inadimplentes,  ou  se  já  incluído,  proceder  com a
baixa  nos  cadastros;  ainda,  que  seja  proibida  de
enviar o nome da contratante para protesto ou se já
o fez, que seja obrigado a retira-lo; ressaltando que
as tutelas foram requeridas na exordial e não havia
ainda  decisão  sobre  as  mesmas.  Ainda,  JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS, com resolução do
mérito, CONDENANDO o promovido a:

1. Cumprir com a obrigação de fazer (pagamento do
seguro  prematista),  devendo  efetivar  a  devida
quitação  do  contrato  de  financiamento  do  veículo
FORD FIESTA identificado nesta peça e na exordial,
repassando  à  parte  autora  o  que  sobejar  da
indenização devida;

2.  Restituir,  à  parte  autora,  o  valor  em dobro das
parcelas  pagas,  referentes  ao  financiamento  do
veículo,  a  começar com a que  teve vencimento  no
mês de abril/2012, com suas devidas correções pelo
INPC, a contar do ajuizamento da ação, e acrescidas
de  juros  de  mora  de  1%  a.m.  devidos  desde  a
citação.

A parte  promovida deverá cumprir a obrigação de
fazer, determinada como tutela provisórias, no prazo
de dez dias da intimação da presente decisão, sob
pena  de  multa  diária  a  ser  fixada  por  este  juízo
processante,  sem  prejuízo  de  outras  medidas
constritivas de tutela específica da obrigação.
Ante  o  princípio  da  causalidade,  condeno ainda a
suplicada em honorários advocatícios, em favor do
patrono da autora, no equivalente a 20% (vinte por
cento) do valor da condenação (art. 85, §2º, do Novo
CPC), além do pagamento das custas processuais”

Irresignado,  o  promovido  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
221/236),  aduzindo,  preliminarmente,  a  ilegitimidade  passiva  do  Banco
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Aymorè Financiamento e Investimento S/A, visto que, conforme instrumento
contratual,  a  seguradora  é  o  Banco  Zurich,  atual  denominação  do  Banco
Santander Seguros.

No mérito, afirma que o contrato de seguro proteção financeira
tem a finalidade de garantir o pagamento do saldo devedor do financiamento
apurado na data  do sinistro,  os  casos  de  morte  natural  ou  acidental  ou  de
invalidez permanente total por acidente do segurado,

Ainda  destaca  que  os  eventos  terão  cobertura,  desde  que
respeitadas às carências e franquias específicas para cada uma delas. Defende
a validade do contrato, ante a adesão da contratante, assim como ressalta que a
doença era preexistente à contratação, qual seja a obesidade. 

Afirma que, de acordo com a certidão de óbito, o falecimento
da  segurada  foi  em  decorrência  de  Fístula  Gastro-Entérica,  doença  esta
comum em pessoas com obesidade. Aduz que inexiste ato ilícito, uma vez que
agiu  no  exercício  regular  de  direito,  não  havendo  que  se  falar  em
responsabilidade  civil  e  repetição  de  indébito.  Enfatiza  a  ausência  de
comprovação do dano moral.

Alternativamente, defende que a restituição deve ser na forma
simples, por ausência de má-fé, como também o valor da indenização deve ser
reduzido.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  252/257),  rogando  pela
condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, tendo em vista que o
recurso apelatório não tem fundamento capaz de modificar a sentença.

A Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  sem  manifestação
sobre o mérito (fls. 263/264).

É o relatório.

VOTO. 

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso, passando à análise de seus argumentos.

- Da preliminar de ilegitimidade passiva:

Como  é  por  demais  sabido,  o  direito  de  ação  pode  ser
submetido a condições por parte do legislador ordinário. Assim, o exercício de
tal  direito  depende  do  preenchimento  dos  requisitos  essenciais  para  que
legitimamente se possa exigir, na espécie, o provimento jurisdicional, tendo
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em vista que, ausente uma das condições da ação, independentemente de seu
conteúdo probatório, o processo será extinto, nos termos do art.267, inciso VI,
do CPC. 

Uma das condições da ação centra-se na legitimidade de parte,
que se refere ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual. Ao abordar o
conceito de ilegitimidade, Humberto Theodoro Jr., assevera:

“Legitimidade para a causa (legitimatio ad causam)
é a qualidade para agir juridicamente, como autor,
ou réu, por ser, a parte, o sujeito ativo ou passivo do
direito material controvertido ou declaração que se
pleiteia.  Para  que  se  verifique  a  legitimação  ad
causam  é  necessário  que  haja  identidade  entre  o
sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou
contra  quem  a  lei  concede  ação.”  (Pedro  Batista
Martins). (In.  Código  de  Processo  Civil  Anotado,
Forense, p. 3).

Complementa, ainda, o doutrinador:

“Legitimados  ao  processo  são  os  sujeitos  da  lide,
isto  é,  os  titulares  dos  interesses  em  conflito.  A
legitimação  ativa  caberá  ao  titular  do  interesse
afirmado  na  pretensão,  e  a  passiva  ao  titular  do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão”. 

Pois  bem. No  caso  dos  autos,  infere-se  que  a  Sra.  Josefa
Gregório  da  Silva  firmou  contrato  de  financiamento  de  veículo  automotor
aderindo ao  seguro  de  proteção financeira  (fls.  33/36),  cuja  seguradora  do
risco é  a  Santander Seguros  S/A (fls.  34v).  Além disso,  verifica-se  que os
sucessores  não  ajuizaram  a  presente  demanda  em  face  do  Banco  Aymorè
Financiamento e Investimento S/A, como afirmado pelo recorrente, mas sim
em face do Banco Santander S/A, sendo esta,  portanto,  parte legítima para
figurar no polo passivo.

Dito isso, rejeito a preliminar.

- Do mérito:

De acordo com o que consta no caderno processual, vê-se que a
controvérsia a ser apreciada por esta  Corte de Justiça consiste no direito à
quitação do contrato de financiamento de veículo automotor, em virtude de
adesão ao seguro de proteção financeira e diante da morte da segurada, como
também em indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores
das prestações pagos após o falecimento da contratante. 

a) Da obrigação securitária:

Ab  initio,  é  de  se  ressaltar  que  a  atividade  securitária  em
disceptação  é  tipicamente  consumerista,  atraindo  a  aplicação  do  Código
Protetivo do Consumidor à causa. 
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Nesse ínterim, vale transcrever a redação do art. 3º, §2°, da Lei
n. 8.078/1990: 

“Fornecedor  é  toda  pessoa  física  ou  jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados,  que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção, transformação, importação, exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços. 
[...] 
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza  bancária,  financeira,  de  crédito  e
securitária,  salvo  as  decorrentes  das  relações  de
caráter trabalhista”.

Dessa forma, destaco que, na avença em comento, as cláusulas
devem obedecer  às  regras  dispostas  na  legislação  consumerista,  visando a
evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da
hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Neste  ínterim,  há  que  se  ressaltar  a  proteção  conferida  pelo
legislador  ao consumidor,  parte  mais  frágil  da relação,  visando erradicar  o
desequilíbrio existente  no mercado de consumo em prol de uma sociedade
mais justa e igualitária, em conformidade com o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, uma das vigas mestras do Código de Defesa do
Consumidor.  

Sob esse horizonte, apreciemos o disposto nos arts. 46, 47 e 48
do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de
consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes
for  dada  a  oportunidade  de  tomar  conhecimento
prévio  de  seu  conteúdo,   ou  se  os  respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a
compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão  interpretadas
de maneira  mais favorável ao consumidor. 

Art.  48.  As  declarações  de  vontade  constantes  de
escritos  particulares,  recibos  e  pré-contratos
relativos  às  relações  de  consumo  vinculam  o
fornecedor, ensejando inclusive execução específica,
nos termos do art. 84 e parágrafos.”(grifo nosso).

Observemos  ainda,  o  contido  no  art.  31  do  mesmo diploma
legal:
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“Art.  31.  A oferta  e  apresentação  de  produtos  ou
serviços  devem  assegurar   informações  corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre  suas  características,  qualidades,  quantidade,
composição,  preço,  garantia,  prazos  de  validade  e
origem,  entre  outros  dados,  bem  como  sobre  os
riscos  que  apresentam  à  saúde  e  segurança  dos
consumidores.”(grifo nosso).

Pois  bem. Colhe-se dos autos  que a Sra.  Josefa Gregório da
Silva  formalizou  contrato  de  financiamento  para  aquisição  de  veículo
automotor  (fls.  34/36),  tendo  efetivamente  aderido  ao  seguro  de  proteção
financeira, cuja finalidade encontra-se expressa na cláusula “Especificação do
Crédito”, a qual preconiza:

“O cliente poderá, a seu exclusivo critério, contratar
mediante  assinatura  da  Proposta  de  adesão,  o
Seguro  de  Proteção  Financeira,  mencionado  no
preâmbulo  deste  instrumento,  com a  finalidade  de
quitar o saldo devedor do financiamento apurado na
data  do  sinistro,  nos  casos  de  morte  natural  ou
acidental (...)”.

É de  se  destacar,  assim,  que  o  artigo  757  do  Código  Civil
regula, de modo geral, o contrato de seguro, dispondo:

“Pelo  contrato  de  seguro,  o  segurador  se  obriga,
mediante  o  pagamento  do  prêmio,  a  garantir
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou
a coisa, contra riscos predeterminados”.

Nesse contexto, tendo em vista que a Sra. Josefa Gregório da
Silva  firmara  contrato  com cláusula  específica  de  garantia  securitária  para
quitação das parcelas devidas no caso de morte, entendo que o caso dos autos
deva  ser  analisado  segundo  o  princípio  da  boa-fé  previsto  no  art.  422 do
Código Civil Brasileiro, “in litteris”:  

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar,
assim  na  conclusão  do  contrato,  como  em  sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Assim, a alegação de doença preexistente não merece prosperar.
Isso porque inexiste no contrato qualquer exigência quanto ao conhecimento
do real estado de saúde da segurada, de modo que não pode o responsável,
depois do recebimento do prêmio, recusar-se ao pagamento do seguro.

Além  disso,  a  seguradora  não  faz  prova  de  que  a  segurada
realmente  estava  acometida  de  alguma  moléstia  grave  e  que  tinha
conhecimento de tal fato ao tempo da assinatura da proposta securitária. É de
se ressaltar que a certidão de óbito sequer informa que a causa da morte foi
decorrente  de  Fístula  Gastro-entérica,  como  afirmado  pelo  recorrente.  Na
verdade, o documento de fls. 17, no campo de “causa de morte”, atesta que
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não houve assistência médica, visto que o falecimento ocorreu na residência
da falecida.

Outrossim, destaque-se que, ao deixar de realizar exame médico
a  fim de  averiguar  o  real  estado de  saúde da  segurada,  a  parte  recorrente
demonstrou,  com  isso,  sua  total  falta  de  interesse  acerca  da  questão.  Por
conseguinte, assumiu o risco pela contratação, de modo que, após verificado o
sinistro (morte natural),  não pode arguir  a quebra do pacto na tentativa de
exonerar-se  da  obrigação  assumida,  sobretudo  porque  recebeu,  repita-se,
regularmente o respectivo prêmio.

Por isso, como os contratos de seguro regem-se pela presunção
de boa-fé do segurado e diante da aplicação das normas consumeristas, é da
seguradora o ônus de prova em relação a possível atitude omissa ou enganosa
da proponente, de sorte que passa a arcar com os riscos do contrato se vítima
de sua própria negligência, já que preferiu uma forma mais cômoda e atrativa
de contratação.

Observo, mais uma vez, falha na prestação do serviço por parte
da empresa seguradora, que, na ânsia de angariar novos contratos, deixou de
tomar as devidas e necessárias cautelas, a exemplo da exigência de prévios
exames  clínicos  que  comprovassem  o  real  estado  de  saúde  do  segurado,
assumindo, assim, os riscos do contrato.

Ressalto  por  oportuno  que  consoante  entendimento
sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, não pode a seguradora
eximir-se do dever de indenizar, alegando simples omissão de informações por
parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos prévios, pois, para a
configuração da hipótese de exclusão de cobertura dever-se-á provar a má-fé
do segurado ao contratar a cobertura. Assim vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  INÉPCIA  DA  INICIAL.
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  OMISSÃO  INEXISTENTE.
SEGURO  DE  VIDA.  INDENIZAÇÃO.  DOENÇA
PREEXISTENTE.  MÁ-FÉ  AFASTADA.   REEXAME
DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  1.
Não viola o art 535 do CPC o acórdão que motiva
adequadamente  sua  decisão,  solucionando  a
controvérsia  com  a  aplicação  do  direito  que
entendeu cabível à hipótese. 2. Havendo pedido para
receber  o  pagamento  do  seguro  por  morte  do
proponente e constando o valor da indenização por
morte  na  proposta  de  seguro,  não  se  configura  a
hipótese de inépcia da inicial ou de julgamento extra
petita.  3.  Esta  Corte  Superior  é  firme  no
entendimento  de  que,  sem a  exigência  de exames
prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita
a recusa da cobertura securitária sob a alegação de
doença  preexistente  à  contratação  do  seguro.
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Precedentes. 4. Quando as conclusões da Corte de
origem  resultam  da  estrita  análise  das  provas
carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que
permearam  a  demanda,  não  há  como  rever  o
posicionamento em virtude da incidência da Súmula
nº  7/STJ.  5.  Nas  indenizações  securitárias,  a
correção  monetária  incide  desde  a  data  da
celebração  do  contrato  até  o  dia  do  efetivo
pagamento do seguro. 6. Em respeito ao princípio do
non  reformatio  in  pejus,  permanece  hígido  o
entendimento  do  acórdão  impugnado  de  que,  na
hipótese, a correção monetária incidirá a partir da
data  em que  se  verificou  o  óbito  do  segurado.  7.
Agravo  regimental  não  provido.” (STJ/AgRg  no
AREsp  429.292/GO,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado  em  05/03/2015,  DJe  13/03/2015).  (grifo
nosso).

Seguem o mesmo caminho, os Tribunais Pátrios:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  -
APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA
FUNDADA  EM  SEGURO  PRESTAMISTA  -
LEGITIMIDADE ATIVA DOS DESCENDENTES DO
MUTUÁRIO  FALECIDO  -  CONFIGURAÇÃO  -
SENTENÇA  CASSADA  -  ARTIGO  1.013,  §3.º,
INCISO I DO CPC - TEORIA DA CAUSA MADURA
-  APLICABILIDADE  -  SEGURO  DE  PROTEÇÃO
FINANCEIRA - FALECIMENTO DO SEGURADO
- NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE
DOENÇA PREEXISTENTE,  COMO  CAUSA DA
RECUSA  -  PRESUNÇÃO  DE  BOA-FÉ  DO
SEGURADO  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA  EM
CONTRÁRIO -  DEVER  DE  INDENIZAR  -
VERIFICAÇÃO  -  PEDIDO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.   -  Os  descendentes  do  mutuário
falecido, beneficiário de seguro prestamista, possuem
legitimidade  para  pleitear  o  pagamento  de
indenização nele fundada, ainda que o estipulante do
contrato  seja  a  instituição financeira  mutuante.   -
Compete à parte ré a demonstração da existência de
doença  preexistente  à  celebração  de  contrato  de
seguro e, também, da má-fé do segurado - que não
pode ser presumida - ao prestar informações sobre
seu  estado  de  saúde. (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0332.12.000478-0/001,  Relator(a):  Des.(a)  Márcio
Idalmo  Santos  Miranda  ,  9ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em
03/10/2017). (grifo nosso).

Apelação Cível nº 0001583-36.2017.815.0000. 11



APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO
NÃO FAZER -  SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA
VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO
-  MORTE  -  NEGATIVA  DE  COBERTURA  POR
DOENÇA PREEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE -
MÁ  FÉ  NÃO  COMPROVADA  -  PRESENÇA  DE
VENDA CASADA. A necessidade de observância do
princípio da boa-fé nos contratos de seguro possui
expressa previsão no Código Civil. A seguradora ré
não se desincumbiu do seu dever de comprovar, de
forma inequívoca, a má-fé do segurado no momento
da contratação do seguro sendo certo que a boa-fé é
sempre presumida, enquanto que a má-fé necessita
ser  provada de forma contunde.  No caso,  não há
falar  em  má-fé,  pois  a  seguradora  não  realizou
exames médicos para averiguar o estado de saúde
do segurado, assumindo os  possíveis riscos.  Tendo
em vista a presença de venda casada,  não pode a
seguradora negar-se  a efetuar  a cobertura para  o
evento  morte,  sob alegação de omissão de  doença
preexistente,  quando  sequer  foi  exigido  o
preenchimento completo da proposta de adesão ao
seguro  de  proteção  financeira.  (TJMG-  Apelação
Cível  1.0142.13.000534-1/001,  Relator(a):  Des.(a)
Rogério  Medeiros  ,  13ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 10/08/2017, publicação da súmula em
18/08/2017). (grifo nosso).

APELAÇÃO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA.
MORTE DO CONTRATANTE. SEGURO FIRMADO
DE  FORMA  ASSESSÓRIA  A  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE
DOENÇA  PREEXISTENTE.  AUSENTE  A  PROVA
DA  MÁ-FÉ  DO  SEGURADO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  BANCO
VOLKSWAGEN AFASTADA, POIS FAZ PARTE DA
RELAÇÃO  JURÍDICA  DISCUTIDA  ENTRE  AS
PARTES, ALÉM DE FIGURAR NO CONTRATO DE
SEGURO  COMO  ESTIPULANTE  E
BENEFICIÁRIO.  A  SEGURADORA  DEVE
COMPROVAR QUE O SEGURADO OMITIU DE
MÁ-FÉ SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE MOMENTO
DA ASSINATURA DO CONTRATO, SEM O QUE
RESULTA  DEVIDO  O  PAGAMENTO  DA
INDENIZAÇÃO. DEVER DE RESSARCIR A PARTE
AUTORA  DAS  PARCELAS  ADIMPLIDAS  APÓS
OCORRÊNCIA  SINISTRO.  NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO DOS RÉUS E DERAM
PARCIAL  PROVIMENTO  AO  APELO  DA PARTE
AUTORA.  UNÂNIME.  (TJ/RS,  Apelação  Cível  Nº
70067802280,  Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
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Justiça do RS,  Relator:  Rinez da Trindade,  Julgado
em 07/04/2016). (grifo nosso).

No mais, também entendo que não merece guarida a alegação
de  exclusão  da  responsabilidade  pela  ocorrência  do  sinistro  no  prazo  de
carência.  Ora,  de  acordo  com  o  art.  54,  §4º,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, “as  cláusulas  que  implicarem limitação  de  direito  do
consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e
fácil  compreensão”.  Além disso,  o  consumidor tem direito  às  informações
claras,  corretas e precisas, em obediência  ao princípio da transparência e a
boa-fé. 

In casu, como pode ser visto do encarte processual, no contrato
de financiamento e na proposta de seguro formalizada entre as partes, inexiste
qualquer cláusula quanto ao prazo de carência a ser observado (fls. 33/36). Na
verdade, o recorrente colaciona aos autos um modelo de condições gerais do
contrato de seguro prematista sem qualquer lavratura das partes contratantes.

Ainda,  inexiste  comprovação  de  que  a  segurada  teve  plena
ciência da mencionada cláusula restritiva de direito, tampouco que recebeu as
cláusulas gerais  do contrato,  de  modo que  as  normas  consumeristas  foram
desrespeitadas pela seguradora.

Acerca do assunto, trago à baila os seguintes precedentes desta
Corte e de Tribunais Pátrios:

 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C  INDENIZATÓRIA  POR  DANO  MORAL.
SEGURO  DE  PROTEÇÃO  FINANCEIRA.
DESEMPREGO  INVOLUNTÁRIO.  CARÊNCIA DE
SESSENTA  DIAS  ENTRE  A  CONTRATAÇÃO  DO
SEGURO  E  A  DEMISSÃO  INVOLUNTÁRIA.
SENTENÇA  CALCADA  NO  ENTENDIMENTO
DE QUE A RÉ NÃO INFORMOU,  DE FORMA
CLARA E  ADEQUADA,  A  NECESSIDADE  DE
PREENCHIMENTO  DO  PRAZO  CARENCIAL.
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO
AUTOR  NOS  CADASTROS  DE  RESTRIÇÃO  AO
CRÉDITO.  PEDIDOS  JULGADOS
PROCEDENTES.  APELAÇÃO.  CARTÃO  DE
CRÉDITO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
EM  CASO  DE  DESEMPREGO  INVOLUNTÁRIO.
NEGATIVA  DE  COBERTURA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DE QUE O SEGURADO TINHA
CIÊNCIA  DO  PERÍODO  DE  CARÊNCIA.
CONTRATO  DE  ADESÃO.  VIOLAÇÃO  AO
DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
DO  ART.  31,  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL
AO  CONSUMIDOR.  INEXIGIBILIDADE  DOS
DÉBITOS.  INSCRIÇÃO  NEGATIVA
COMPROVADA.  DANO  MORAL
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CARACTERIZADO.  VALOR  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
MINORAÇÃO.  SENTENÇA  PARCIALMENTE
REFORMADA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.  1.  A  responsabilidade  por  defeitos  no
fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do
CDC  e  decorre  da  violação  de  um  dever  de
segurança,  devendo  a  pessoa  jurídica
responsabilizar-se  pelos  prejuízos  causados  a
terceiros em razão da sua atividade. 2. A cobrança
indevida  não  gera  desconforto  suficiente  à
autorização  da  condenação  ao  pagamento  de
indenização  por  danos  morais,  quando  inexistente
repercussão  negativa  ou  mesmo  extrapolação  da
esfera de conhecimento do indivíduo que se imputa
lesado,  tratando-se  de  mero  dissabor  inerente  às
relações contratuais. 3. Ante a falta de comprovação
da existência de débitos inadimplidos ou de qualquer
outro  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do
direito  do  Promovente,  não  há  como  legitimar  as
cobranças e a consequente negativação de seu nome
por tais dívidas. 4. “A indenização por dano moral
deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz,
de  acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade,
observados a finalidade compensatória,  a extensão
do dano experimentado, bem como o grau de culpa.
Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar
enriquecimento sem causa,  nem pode ser ínfimo, a
ponto  de  não  coibir  a  reincidência  em  conduta
negligente” (TJPB; AC 0009002-89.2008.815.0011;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João
Alves da Silva; DJPB 18/08/2015; Pág. 22).  (grifo
nosso).  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00267878820138150011, 4ª Câmara Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 22-11-2016) 

Seguro de vida em grupo - Morte natural - carência
período  de  doze  meses  -  cláusula  limitativa  -
abusividade.  É  abusiva  cláusula  contratual
estabelecida  em  contrato  de  seguro  de  vida  em
grupo  que  afasta  cobertura  do  evento  "morte
natural"  ocorrida  nos  primeiros  24  meses  da
contratação, mormente se não redigida em destaque
e da qual não teve comprovada ciência do segurado.
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0024.06.075964-4/001,
Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  31/05/2012,  publicação  da
súmula em 14/06/2012). (grifo nosso).
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APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
SEGURO  DE  VIDA-  COBERTURA  PARA
DOENÇAS GRAVES - PRAZO DE CARÊNCIA DE
180  DIAS  -  CONTRATO  DE  ADESÃO  -
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR  -  CLÁUSULA RESTRITIVA DE
DIREITOS  SEM  DESTAQUE  E  QUE  OFENDE
AO  EQUILÍBRIO  CONTRATUAL  -  AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DE  CIÊNCIA
INEQUÍVOCA  DO  SEGURADO  DA  REGRA
LIMITATIVA DE DIREITO - OFENSA AO ARTIGO
54, §4º E ARTIGO 51, INCISOS I E IV; § 1º, INCISO
II,  E  ARTIGO  43,  §  2º,  TODOS  DO  CDC  -
SENTENÇA MANTIDA RECURSO  DESPROVIDO.
(TJPR -  9ª  C.Cível  -  AC -  648321-0  -  Londrina  -
Rel.:  José Augusto Gomes Aniceto - Unânime -  J.
16.03.2010)

Por isso,  entendo que o contrato entabulado entre as partes é
válido,  não  havendo cláusula  que  exima a  responsabilidade  da  seguradora,
devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito ao cumprimento da
obrigação contratual assumida.

- Dos danos morais:

Como é cediço, o mero inadimplemento contratual não é hábil,
por si só, a ensejar reparação civil por dano moral.

Para que esta seja devida, imprescindível se faz a comprovação
da  efetiva  violação  de  direitos  da  personalidade,  ou  seja,  deve  a  parte
demonstrar  a  ocorrência  de  uma situação  que  a  inflija  uma dor  profunda,
chegando a atingir o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo.

Neste sentido leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem
estar.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral,  porquanto,  além de fazerem
parte  da  normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no
trabalho,  no  trânsito,  entre  os  amigos  e  até  no
ambiente familiar, tais situações, não são intensas e
duradouras,  a  ponto  de  romper  o  equilíbrio
psicológico  do  indivíduo"  (Responsabilidade  Civil.
São Paulo: Saraiva, 2003. p. 550).

Portanto,  inobstante  não  se  negue  os  possíveis  transtornos
sofridos  por  aquele  que  se  vê  frustrado com o cumprimento  da  obrigação
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assumida  pela  seguradora,  tenho  que,  no  caso  em  espeque,  não  restou
evidenciada ofensa anormal à  personalidade,  com o condão de caracterizar
dano moral indenizável.

Trago à baila elucidativa lição de Felipe P. Braga Netto acerca
dos danos resultantes do descumprimento contratual. Confira-se:

“O não-cumprimento dos contratos gera, em linha de
princípio,  consequências  financeiras  de  ordem
puramente  material,  que,  aliás,  segundo  a
sistemática contratual,  nem precisam ser provadas,
bastando  que  se  prove  o  inadimplemento,  daí
resultando as perdas e danos.

A  mesma  consequência  automática  não  se  pode
pretender em relação aos danos morais. Eles podem
configurar-se,  resultando  de  um  contrato  não
cumprido  ou  cumprido  de  forma  defeituosa,  mas
dependerão,  para  tanto,  da  prova  a  ser  feita  pela
vítima  de  que  as  circunstâncias  excepcionais  do
caso,  excepcionais  e  singulares,  indicam  sua
configuração. (In Responsabilidade Civil. São Paulo:
Saraiva, 2008. p. 47/48)

Destarte, indevida a indenização a título de  danos morais, por
se tratar de mero dissabor.

O  referido  entendimento  está  em  consonância  com
a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO  DE  VEÍCULO.
COBERTURA.  INSTALAÇÃO  DE  KIT  GÁS.
AGRAVAMENTO  DO  RISCO DE  ROUBO.  DANO
MORAL.  TERMO  INICIAL  DOS  JUROS
MORATÓRIOS  E  DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
IMPROVIMENTO. 1.- O acórdão, em  consonância
com  a  jurisprudência  desta  Corte,  afastou  a
obrigação de indenizar por entender, com base nos
elementos  fático-probatórios  do  autos,  que  a
instalação  do  kit  gás  no  veículo  segurado não  foi
decisivo para a ocorrência do sinistro, sem o qual, o
roubo  não  teria  ocorrido.  Precedentes.  2.-.  Como
regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar
a  seguradora  o  valor  do  seguro  contratado,  não
enseja reparação a título de dano moral, salvo em
situações  excepcionais,  que  transcendam  no
indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero
aborrecimento  ou  dissabor,  próprio  das  relações
humanas,  circunstância  essa  que  não  se  faz
presente  nos  autos. 3.-  Nos  casos  de  ilícito
contratual os juros de mora são contados da data da
citação  (art.  406  do  Novo  Código  Civil).
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Precedentes.4.-  "Incide  correção  monetária  sobre
dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do  efetivo
prejuízo"  (Súmula  43/STJ).  Incidência  da  Súmula
83/STJ.5.-  Agravo   Regimental  improvido.
(STJ/AgRg  no  AREsp  200514/RJ,  Relator  Min.
Sidnei  Beneti,  j.  de  28.05.2013,  p.  no  D.J.U.  de
13.06.2013). (grifo nosso).

Na mesma trilha, já decidiu esta Corte de Justiça e os Tribunais
Pátrios:

COBRANÇA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  CONTRATO  DE  SEGURO  VEICULAR.
MORTE ACIDENTAL DE PASSAGEIRO. NEGATIVA
NO  PAGAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA À HERDEIRA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  DA  SEGURADORA  RÉ.
ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
QUE A AUTORA SERIA A ÚNICA BENEFICIÁRIA.
CERTIDÃO  DE  ÓBITO  QUE  NÃO  INFORMA  A
EXISTÊNCIA DE FILHOS OU O ESTADO CIVIL
DO  FALECIDO.  APRESENTAÇÃO  DE  TODA  A
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA EXIGIDA PELA
INSTITUIÇÃO.  DECLARAÇÃO  SUBSCRITA PELA
GENITORA DA PROMOVENTE, ATESTANDO SER
A  ÚNICA  HERDEIRA.  COMPROVAÇÃO  DA
PATERNIDADE  MEDIANTE  A  EXIBIÇÃO  DE
CERTIDÃO  DE  NASCIMENTO.  CUMPRIMENTO
DA FORMALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, NOS TERMOS DO
ART. 757.  DO CÓDIGO CIVIL.  DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  MERO
ABORRECIMENTO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL
NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E
DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS. AUTORA
QUE  SUCUMBIU  EM  PARTE  DO  PEDIDO.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  CONFIGURADA.
RATEIO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS  E  DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86 C/C §14,
DO  ART.  85,  AMBOS  DO  CPC/2015.  DADO
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.  SENTENÇA
REFORMADA  EM  PARTE.  1.  Pelo  contrato  de
seguro,  o  segurador  se  obriga,  mediante  o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo
do segurado,  relativo  a pessoa  ou a  coisa,  contra
riscos predeterminados. 2. Conquanto seja admitido
que  o  inadimplemento  contratual  decorrente  da
falta  de  pagamento  da  indenização securitária  no
valor  almejado  cause  certo  desconforto  ao
segurado, tal fato não é suficiente para causar-
lhe  lesão  extrapatrimonial  passível  de
indenização. 3.   Se cada litigante for, em parte,
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vencedor  e  vencido,  serão  proporcionalmente
distribuídas  entre  eles  as  despesas  (art.  86,
CPC/2015) (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00018241120118150391,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j.  em 19-
09-2017). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE
DECORRENTE  DE  ACIDENTE.  NEGATIVA  DE
COBERTURA.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONSUBSTANCIADOS.  RECURSO  CONHECIDO
E NÃO PROVIDO I. A condenação ao pagamento de
indenização  por  danos  morais  requer  o
preenchimento de  três requisitos:  ato comissivo ou
omissivo, dano e nexo de casualidade entre o ato do
agente e o dano. II. Ausente comprovação quanto ao
ato capaz de gerar os danos alegados, impossível o
reconhecimento  de  danos  morais,  e,  por
conseguinte,  incabível  indenização. III.  Recurso
conhecido  e  não  provido.  (TJMS;  APL  0811673-
53.2014.8.12.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Alexandre  Bastos;  Julg.  09/08/2017;  DJMS
15/08/2017; Pág. 91). (grifo nosso).

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. BANCO DO BRASIL.  PARTE
LEGÍTIMA.  NEGATIVA  DE  PAGAMENTO.
ALEGAÇÃO  DE  DOENÇA  PREEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS.  MÁ-FÉ NÃO
COMPROVADA.  VALOR  A  SER  PAGO  DE
ACORDO  COM  O  CAPITAL  SEGURADO
CONSTANTE DA APÓLICE.  DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  O  Banco  do  Brasil  é  parte
legítima  para  figurar  no  pólo  passivo  da  ação de
cobrança de seguro de vida em face do falecimento
do  segurado,  uma  vez  que  o  seguro  foi  por  ele
oferecido  como  condição  para  a  concessão  do
empréstimo  por  ele  concedido.  A  seguradora,  ao
receber  o  pagamento  do  prêmio,  e  concretizar  o
seguro  sem  exigir  exames  prévios,  responde  pelo
risco  assumido,  não  podendo  se  esquivar  do
pagamento  da  indenização,  sob  a  alegação  de
doença  preexistente,  salvo  se  comprovada  a
deliberada  má-fé  do  segurado.  Não  sendo
comprovada a má-fé do segurado em omitir doença
preexistente,  deverá  a  seguradora  arcar  com  o
pagamento da indenização relativamente ao seguro
contratado.  Aborrecimentos  decorrentes  do
descumprimento  contratual  não  caracterizam  o
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direito à reparação por danos morais. No cálculo do
valor  a  ser  pago  deve  ser  considerado  o  capital
segurado constante no certificado do seguro. (TJMG;
APCV  1.0002.14.001576-5/001;  Rel.  Des.  Marcos
Henrique Caldeira Brant; Julg. 05/07/2017; DJEMG
14/07/2017). (grifo nosso).

Dito isso, entendo que a sentença merece reforma neste aspecto,
devendo ser afastada a indenização por danos morais. 

c) Da repetição de indébito:

No que concerne à repetição de indébito, há dois entendimentos
jurisprudenciais, ambos esmiuçados sob a ótica da má-fé: 1º) a devolução em
dobro,  se  provada  a  intenção  de  prejudicar  o  hipossuficiente;  e  2º)  a
restituição de forma simples, quando não demonstrada a má-fé do credor. 

O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece em
seu parágrafo único:

“Art. 42. (…)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida  tem  direito  à  repetição  do  indébito,  por
valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso.
Acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,
salvo hipótese de engano justificável”. (grifo nosso). 

A  jurisprudência  majoritária,  inclusive  a  do  Tribunal  da
Cidadania, à qual me filio, entende que a oração “salvo engano justificável”
induz a exigência de má-fé para a repetição em dobro. 

Como visto, a restituição em dobro é penalidade que somente
incide  quando  se  pressupõe  indevida  cobrança  por  comprovada  má-fé,
conduta desleal do credor. 

Na hipótese vertente, reputo presente a má-fé da seguradora, eis
que, mesmo ciente da sua obrigação contratual, ou seja, quitação do contrato
com a morte da segurada, tentou esquivar-se da responsabilidade, continuando
a receber os valores das prestações do financiamento do veículo automotor.
Na verdade, até que fosse resolvido o impasse, deveria a seguradora ter, ao
menos,  suspendido o pagamento das  prestações  como forma de  prestigiar,
inclusive,  a  boa-fé  dos  sucessores,  os  quais  continuaram  a  efetuar  o
pagamento  das  parcelas  para  evitar  uma  futura  negativação  do  nome nos
órgãos de proteção ao crédito.

Assim, a devolução em dobro é pertinente, ante a cobrança e o
pagamento indevidos e a má-fé, não havendo que se falar em modificação do
decisum.

- Da Litigância de Má-Fé alegada em contrarrazões

Apelação Cível nº 0001583-36.2017.815.0000. 19



Como  relatado,  a  parte  autora,  ora  apelada,  em  sede  de
contrarrazões  ao  recurso  apelatório,  alegou  a  existência  de  conduta
configuradora da litigância de má-fé pela recorrente, ao argumento de mera
procrastinação do feito,  tendo em vista  que não apresenta  razões recursais
capaz de modificar a sentença.

Não é preciso realizar grande esforço de interpretação para se
constatar que a conduta do apelante não se configura em um ato de má-fé,
praticado com o propósito de procrastinar indevidamente o feito. Isso porque,
diante da conclusão judicial pela procedência do pedido autoral, o promovido
exercitou regularmente seu direito de recorrer. 

E mais,  tal  conduta evidentemente não foi  coberta de má-fé,
tendo em vista o acolhimento parcial de suas razões apelatórias, em estrita
consonância  com a  jurisprudência  desta  Corte  e  dos  Tribunais  Superiores.
Nesse sentido, confira-se o julgado:

“AGRAVO  DE INSTRUMENTO  -  ATO  JUDICIAL
IMPOSIÇÃO DE GRAVAME - RECORRIBILIDADE
-  REDISCUSSSÃO  -  MATÉRIA  PRECLUSA  -
IMPOSSIBILIDADE  -  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ  -
NECESSIDADE  DE  CONSTATAÇÃO  DE  ABUSO
NO DIREITO DE RECORRER. O ato judicial  que
enseja  efetivo  prejuízo  a  uma  das  partes  não  se
caracteriza  como  despacho  de  mero  expediente,
sendo suscetível a recurso. Inviável a rediscussão de
matéria acobertada pela preclusão. Apenas o abuso
no  direito  de  recorrer,  com  o  manejo  de  recurso
meramente protelatório, configura litigância de má-
fé”. (TJ-MG - AI: 10024120366950005 MG, Relator:
Pedro  Bernardes,  Data  de  Julgamento:  22/04/2014,
Câmaras  Cíveis  /  9ª  CÂMARA CÍVEL,  Data  de
Publicação: 28/04/2014).

Logo,  a  alegação  genérica  de  enquadramento  da  conduta
processual do apelante nos dispositivos que tratam da litigância de má-fé, pelo
simples  fato  de  ter  recorrido  de  algo  que  a  parte  contrária  considera
desprovido de razão, revela-se manifestamente improcedente, uma vez que se
afigura tão somente a prática de um regular direito de recorrer. 

Isto posto,  INDEFIRO o pedido de condenação por litigância
de má-fé.

- Conclusão:

Ante  o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR e,  no  mérito,
DOU  PROVIMENTO  PARCIAL AO  RECURSO  APELATÓRIO para
afastar  a  condenação  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais,
mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença vergastada.

Por via de consequência, em razão da modificação parcial da
sentença, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios
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sucumbenciais na proporção de 1/3 para o autor e 2/3 para o réu, fixando-se a
verba honorária em R$1.500,00 e observando-se a suspensão da exigibilidade
dos ônus sucumbenciais, com base no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte
promovente. Por fim, deixo de majorar a verba honorária, em virtude do art.
85, §11, do CPC.

É COMO VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Dr. Carlos Eduardo de Leite Lisboa, juiz convocado, com
jurisdição limitada em substituição ao Exmo Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da  Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,10 de abril de
2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito Convocado Relator
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